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The Four seasons    –  األربعةالفصول 

 

 هنا قم بتحميل المقطع الصوتي بالضغط  ➢
 تشغيل التسجيل وحاول ان تقرأ بينما تقوم باالستماع قم ب ➢

 

اهررم الرردروس فرري اللغررة  أحرردمررن  األربعررةاو فصررول السررنة  األربعررةدرس الفصررول يعتبررر 

هررو ان تررتعلم اررن حالررة  األشررصا  أحررداساسررياف فررتا نقررا  مررع  أحرردن فمررنجليزيررة  اإل

الطقرررس وبترررالي فانرررف بشرررعل او بررراصر تقررروم بالتحررردة ارررن فصرررل مرررن فصرررول السرررنة 

باللغرررة  تعلرررم االسرررتماعدورة مرررن سلسرررلة  الررردرسقرررة  يرررر مباشرررر  ففررري هررر ا بطري

، األربعررةة اررن الفصررول طررع صرروتي صررغير يتحرردسررنقوم باالسررتماع الرر  مق اإلنجليزيررة

      تابعوا معنا  ف

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1TNexKy-VRLybJLGwNE7gpKxMF-iSjRIq/view?usp=sharing


The Four seasons 

 

I’m not sure how many people ever stop to think how wonderful four 

seasons are. I think people who live in cities don’t care about the 

seasons. City people spend half their lives indoors or underground. I live 

in the country and I love watching the seasons come and go. Every day 

is different in the countryside. I love watching the crops grow in the 

fields. I watch them push their way up from the ground in the spring and 

then grow tall in the summer sun. Just before autumn arrives, the farmer 

harvests them and then winter comes. Seasons means it’s like living in a 

new place every four months. Everything changes. One wonderful thing 

about seasons is the seasonal food you get. There’s always something 

tasty that’s just come in season. 

 

 

      ترجمة القطعة، ولعن ال تعتمد اليها علياً، ااتمد ال  ما سمعف  ➢

   األربعةالفصول 

 

في مدى روعة الفصول األربعة. أعتقد    تفكيرعن الالذين توقفوا    لست متأكًدا من عدد األشخاص

يقضي سكان المدينة نصف حياتهم    حيث  .صولبالفأن الناس الذين يعيشون في المدن ال يهتمون  

العمل في   أنا أعيش في الريف وأحب مشاهدة    داخل  تأتي    االربعة  الفصولأو تحت األرض. 

و في الحقول.  . أحب مشاهدة المحاصيل تنم هو بمثابة يوم مختلف  الريففي  وتذهب. كل يوم  

أشاهدهم يندفعون من األرض في الربيع ثم يكبرون طويًًل في شمس الصيف. قبل حلول الخريف  

أن األمر أشبه بالعيش في مكان   تعني األربعة الفصوليحصدها المزارع ثم يأتي الشتاء.  بقليل،

ي  هو الطعام الموسم   فصول السنةجديد كل أربعة أشهر. كل شيء يتغير. أحد األشياء الرائعة في  

 . كل فصلالذي تحصل عليه. هناك دائًما شيء لذيذ يأتي في 

 



 إليك بعض المصطلحاف التي ستساادك ال  فهم السياق العام لن    ➢

 نوع العلمة  المعن   العلمة

summer اسم  الصيف -  Noun 

winter اسم  الشتاء -  Noun 

autumn اسم  الخريف -  Noun 

spring  اسم  الربيع -  Noun 

four seasons  اسم  الفصول االربعة -  Noun 

city people  اسم  نة ياهل المد -  Noun 

countryside اسم  الريف -  Noun 

crops  اسم  المحاصيل -  Noun 

fields  اسم  الحقول -  Noun 

come and go  فعل يأتي ويذهب – Verb 

grow  فعل ينمو – Verb 

care about  فعل يهتم ل – Verb 

seasonal  حال  موسمي - Adverb 

 

 األسئلة:  

ثررم أمرر   ، وانررف تسررتمع الرر  المقطررع الصرروتيجيررداً، ثررم  القطعررةقررم بقرررا ة السررلال األول: 

 الفرا اف التالية 

 

1- I’m ________ many people ever stop to think how wonderful four 
seasons are. I think people who live in cities ________ the seasons. 
________ spend half their lives indoors or underground 

2- I watch them ________ up from the ground in the spring and 
________ in the summer sun. 

3-  Just before autumn arrives, the farmer harvests ________ winter 
comes. 

4- Seasons means it’s like living in a new ________ months.  

 

 



 بالشعل الصحيا:   التي تحتها صطقم بترتيب العلماف  :  ثانيالالسلال  

• I love awgchnit the seasons come and go. 

• Every day is trffednie in the countryside.  

• Seasons means it’s like living in a new place every four mshnot. 

• There’s always something tasyt that’s just come in season. 

 

 

 

 

      شارعنا إجاباتك ابر التعليقاف 


